
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912003/2002 ،16/8/200322 االولانثىعراقٌةهللا عبد اسعد زٌنهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة872003/2002 ،16/8/200384 االولانثىعراقٌةصادق جعفر زٌنهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة872003/2002 ،16/8/200311 االولانثىعراقٌةالعظٌم عبد ندىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة842003/2002 ،16/8/200337 االولانثىعراقٌةمؤٌد فٌاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة832003/2002 ،16/8/200318 االولانثىعراقٌةإبراهٌم سهٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة832003/2002 ،16/8/200307 االولانثىعراقٌةعلٌوي محٌسن أخالصاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة812003/2002 ،16/8/200383 االولذكرعراقًمهدي أمٌن مهدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة812003/2002 ،16/8/200342 االولانثىعراقٌةكاظم جواد زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200398 االولانثىعراقٌةجاسم شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200368 االولانثىعراقٌةتوما نداءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200339 االولانثىعراقٌةفاضل ٌاسٌن أسٌااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةهوٌدي سلوىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/200357 االولانثىعراقٌةمحمود علً مٌساءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/200331 االولانثىعراقٌةإبراهٌم عامر هبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/200306 االولانثىعراقٌةمجٌد منتهىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة782003/2002 ،16/8/200392 االولانثىعراقٌةشنشول عطا أشواقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة782003/2002 ،16/8/200363 االولذكرعراقًأحمد نوري منتظراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة782003/2002 ،16/8/200342 االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد فرحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة16/8/200313،782003/2002 االولانثىعراقٌةجبر شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200396 االولانثىعراقٌةناجً غصوناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200385 االولانثىعراقٌةصبري شذىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة16/8/200375،772003/2002 االولانثىعراقٌةمحمود خالد رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200366 االولانثىعراقٌةسعٌد زهٌر رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة16/8/200351،772003/2002 االولانثىعراقٌةعزٌز ضٌدان أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200347 االولانثىعراقٌةمحمود خضٌر نغماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200323 االولانثىعراقٌةعبد حواس أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200318 االولانثىعراقٌةكمر جبار منى األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة772003/2002 ، 16/8/200315 االولذكرعراقًإبراهٌم معتصماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/20033 االولانثىعراقٌةمحمد جلٌل ابتهالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة762003/2002 ،16/8/200361 االولانثىعراقٌةمحمد احمد أسماء  األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة16/8/2003752003/2002 االولذكرعراقًهاشم جواد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200396 االولذكرعراقًمحمد حمٌد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200387 االولانثىعراقٌةجاسم جمٌل نغماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200380 االولانثىعراقٌةحٌدر شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة16/8/200377،752003/2002 االولانثىعراقٌةحسٌن علً أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200369 االولانثىعراقٌةإبراهٌم شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200350 االولانثىعراقٌةخلف سلمان رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200326 االولانثىعراقٌةعباس بهجت هدٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200315 االولانثىعراقٌةعجٌل صالح زٌنهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة752003/2002 ،102 16/8/2003 االولذكرعراقًعلً حسٌن عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200379 االولانثىعراقٌةغالب علً قٌس عائشة األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200348 االولانثىعراقٌةصباح طٌبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200338 االولذكرعراقًالرزاق عبد ماجد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200326 االولانثىعراقٌةتوفٌق شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200325 االولانثىعراقٌةسلمان موفق حناناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200312 االولذكرعراقًوادي عاٌد أمٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200376 االولانثىعراقٌةصالح علً أمالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200373 االولذكرعراقًفاضل طاهر ثائراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48
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الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200357 االولانثىعراقٌةمحمد جبار االءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200311 االولانثىعراقٌةسلوم حسن هدىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200308 االولانثىعراقٌةحامد ضحىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/200368 االولذكرعراقًٌوسف سلمان لؤياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/200377 االولانثىعراقٌةجبار قاسم زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/200342 االولانثىعراقٌةعلً سندساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد إنعاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200398 االولذكرعراقًجاسم ٌونس مصطفىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200395 االولانثىعراقٌةداؤد أكرم رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200364 االولذكرعراقًداخل علً أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200329 االولذكرعراقًكاظم محً كرٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200312 االولانثىعراقٌةكاظم صالح انتصاراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200303 االولذكرعراقًٌاسٌن سامً أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة16/8/200374.1472003/2002 االولانثىعراقٌةسعٌد جمال رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/200362 االولذكرعراقًمحمود موسى غساناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/200355 االولذكرعراقًجبار صبري سالماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/200344 االولذكرعراقًحسٌن محمد رعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/200302 االولذكرعراقًهادي صالح أسامةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200378 االولذكرعراقًمحسن صالح هادي األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200345 االولذكرعراقًخلف محمد باسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة16/8/200340،682003/2002 االولذكرعراقًٌعقوب ٌوسف إبراهٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200330 االولذكرعراقًحسن الفً عباس األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200328 االولذكرعراقًعلٌوي محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200397 االولذكرعراقًكاظم حاتم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد72
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الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200384 االولذكرعراقًجاسم خلف أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200373 االولذكرعراقًحسٌن أحمد رافعاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة612003/2002 ،16/8/200360 االولذكرعراقًالواحد عبد مازن محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد75

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200356 االولذكرعراقًفهد محسن علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًهبول كاظم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/200391 االولذكرعراقًالصاحب عبد مهدي انساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد78

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/200386 االولذكرعراقًحربً كزار سلٌم األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد79

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًفرٌح عبد عباساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد80

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/200332 االولذكرعراقًهادي محً انساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد81

الصباحٌة16/8/20031،662003/2002 االولذكرعراقًكاطع هللا عبد حسنٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد82

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًمجٌـد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد83

الصباحٌة24،642003/2002 16/8/2003 االولذكرعراقًحمٌد حسون علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد84

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/20034 االولذكرعراقًمهدي صالح عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد85

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/20034 االولذكرعراقًمهدي صالح عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد86

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/2003917 االولذكرعراقًكمر علوان ماهراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد87

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200353 االولذكرعراقًمحمد سعد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد88

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200303 االولذكرعراقًمرزوك محمد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد89

الصباحٌة612003/2002 ،16/8/200323 االولذكرعراقًمرزوك محمد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد90

الصباحٌة602003/2002 ،16/8/200335 االولذكرعراقًنمر الجبار عبد براءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد91

الصباحٌة592003/2002 ،16/8/200354 االولذكرعراقًعبد ٌاسر نجاحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد92

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/200390 االولذكرعراقًجاسم خلٌف محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد93

الصباحٌة16/8/2003642003/2002 االولذكرعراقًحسٌن احمد رامًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد94
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الصباحٌة642003/2002 ،49 15/10/2003 الثانًذكرعراقًعواد علً لٌث األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة15/10/20032003/2002 الثانًذكرعراقًفانوس نوري ضٌاء األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2
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المسائٌة932003/2002 ،16/8/200372 االولانثىعراقٌةٌوسف هاشم عائدهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة872003/2002 ،16/8/200348 االولذكرعراقًكاظم جواد عاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة862003/2002 ،16/8/200362 االولذكرعراقًٌونس بشٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة842003/2002 ،16/8/200311 االولذكرعراقًالرضا عبد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة16/8/200389،802003/2002 االولانثىعراقٌةغٌدان مؤٌد غٌداءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة802003/2002 ،16/8/200373 االولذكرعراقًرحٌم جاللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة792003/2002 ،16/8/200376 االولذكرعراقًشهاب إبراهٌم علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة792003/2002 ،16/8/200358 االولانثىعراقٌةداؤد إسراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة792003/2002 ،16/8/200329 االولذكرعراقًعلك ربٌعاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة792003/2002 ،16/8/20039 االولذكرعراقًصحن جاسم علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة792003/2002 ،16/8/20038 االولانثىعراقٌةنجم صبااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة782003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًجبار سالم فالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة782003/2002 ،16/8/200301 االولذكرعراقًصادق حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة772003/2002 ،16/8/200342 االولانثىعراقٌةعلً رواءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة772003/2002 ،16/8/200308 االولذكرعراقًأحمد جواداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة762003/2002 ،16/8/200321 االولذكرعراقًعلوان جاسم قصًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة762003/2002 ،15  16/8/2003 االولذكرعراقًخلف محمد عدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة752003/2002 ،16/8/200323 االولانثىعراقٌةمسلم حلىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة742003/2002 ،16/8/200377 االولذكرعراقًولٌد زٌاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة742003/2002 ،16/8/200314 االولذكرعراقٌةغٌدان مؤٌد زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة742003/2002 ،16/8/200307 االولذكرعراقًحسٌن خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة732003/2002 ،16/8/200369 االولانثىعراقٌةعجمً أفراحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة732003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًجمٌل حمٌد فراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة712003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًهلٌل ونٌس حمٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة712003/2002 ،16/8/200306 االولانثىعراقٌةسعد زبٌدةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة702003/2002 ،16/8/200347 االولذكرعراقًشامل رافداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة702003/2002 ،16/8/200323 االولذكرعراقًعدنان نورساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200309 االولذكرعراقًنجم حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة692003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًهللا عبد هشام محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200305 االولذكرعراقًٌعقوب ومٌضاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة692003/2002 ،16/8/20033 االولذكرعراقًفخري زٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200378 االولذكرعراقًسلمان طعمه خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200329 االولذكرعراقًإبراهٌم خٌرهللا نعمةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200324 االولانثىعراقًعباس عدنان نوراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة682003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًهللا عبد علً نشأتاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200365 االولانثىعراقٌةطارق طٌبةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200347 االولانثىعراقٌةحسن الحمٌد عبد هناءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200305 االولذكرعراقًخلف حسن فاروقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة16/8/2003672003/2002 االولانثىعراقٌةطالب سجىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200354 االولانثىعراقٌةهادي إزهاراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200345 االولانثىعراقٌةهللا عبد مصطفى هدٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة662003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًمحمود رٌاضاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200303 االولذكرعراقًمحبس توفٌقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200392 االولانثىعراقٌةثامر رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200357 االولذكرعراقًواثق برهاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200356 االولانثىعراقٌةهللا عبد زٌنهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200354 االولذكرعراقًمحمد طالل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة652003/2002 ،16/8/20032 االولذكرعراقًجاسم نصٌف كفاحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200399 االولذكرعراقًأحمد محمد عماداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200376 االولذكرعراقًمحمد عدنان عدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًناصر سالم مصطفىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200371 االولذكرعراقًمحمود الهادي عبد عمار األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200327 االولذكرعراقًخماس فالح جاللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة16/8/2003642003/2002 االولذكرعراقًعمر مصطفىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200395 االولذكرعراقًحطٌن جوالناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200388 االولذكرعراقًمرداس سعٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200365 االولذكرعراقًٌوسف حساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200357 االولذكرعراقًحسٌن حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200355 االولذكرعراقًصالح إٌاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200334 االولذكرعراقًهللا عبد سارياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200328 االولذكرعراقًمحمد ومٌضاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200304 االولذكرعراقًاحمد محمود غساناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة622003/2002 ،16/8/200366 االولذكرعراقًهللا عبد رشك رعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة622003/2002 ،16/8/200307 االولذكرعراقًٌوسف درٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200319 االولذكرعراقًخالد إبراهٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًعٌدان صالح مقداداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد66



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200394 االولذكرعراقًكتاب سرحان أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة16/8/200366.362003/2002 االولانثىعراقٌةصبار عودة فؤاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة16/8/200368.662003/2002 االولانثىعراقٌةصالح احمد ابتساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد69

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة552003/2002 ،15/10/200387 الثانًذكرعراقًعمار محمد مهٌمناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة662003/2002 ،15/10/200399 الثانًذكرعراقًجالل فؤاد ادهاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

ادراج اسم ابتسام احمد صالح فً قاعدة البٌانات: مالحظة 


